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ANNEX. DESCRIPCIÓ DEL LLOC (CONTRACTES EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 
DEL PROGRAMA INVESTIGO – SEPE  PER A L’ANY 2023) 

CODI DE LA PLAÇA EN 
LA CONVOCATÒRIA 

GRUP COMPLEMENT DEL 
LLOC DE TREBALL 

HORARI (35 h/setm.) 

DURADA DEL CONTRACTE RETRIBUCIÓ ÍNTEGRA ANUAL DISTRIBUCIÓ HORÀRIA 
Indicar només en el cas de matí i 
tarda. 

ADSCRIPCIÓ ORGÀNICA (Administració de Centre/Àrea) 

UNITAT (Departament/Institut) 

CENTRE DE DESTINACIÓ (UBICACIÓ CONCRETA I DETALLADA DEL LLOC) 

DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES A DESENVOLUPAR (Llistat d'un màxim de 6 tasques. Aquestes tasques 
han de correspondre a la categoria professional) 

MÈRITS (si s’escau i amb la finalitat de valorar-ho a l’entrevista) 

• En relació a la titulació i a la formació complementària i/o específica:

• En relació als Idiomes:

• En relació a l’establert a l’art. 8.2 de les bases generals de la convocatòria:

Matí

Tarda
Matí/Tarda

COMPLEMENTCOMPLEMENT  DDELEL  
LLOCLLOC  DDEE  TREBALLTREBALL  

1Q3

 12 mesos 

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE 
TREBALL Tècnic/a especialitzat/da

Martí Franquès, 1, 08028 Barcelona

REQUISITS DE TITULACIÓ 
Formació professional de grau superior (FP2), cicle formatiu de grau mitjà o titulació superior.

T0036488

28.130,96€
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